
Petz Tiborné 
 
Külföldi matematika könyvek és/vagy tantervek és/vagy módszerek bemutatása, elemzése, 
összehasonlítása 
Külföldi ismeretséggel rendelkező hallgatók megvizsgálhatják a magyar és az idegen ország 
tanmenetét, könyveit, elemezve a hasonlóságokat, különbségeket. Megvizsgálhatja a különböző 
oktatási rendszerek eredményességét. 

  
  
Matematikai szakkör szervezése 
Tehetséggondozás, vagy felzárkóztató foglalkozások szervezésének módjai, lehetőségei, 
bemutatásuk 

 
 
Projektoktatás a matematika keretein belül 
Projektmódszer alkalmazásának lehetőségeinek bemutatása, egy ilyen projekt megalkotása 

 
 
Matematikusok munkásságának bemutatása 
Matematikusok munkásságának bemutatása és az oktatás kereteibe való beillesztés lehetőségei 

 
 
Szemléltetés lehetőségei a matematika oktatásban 
Szemléltetés módszerének lehetőségeinek feltárása a matematikaoktatás keretein belül 



 
 
Demonstrációs vagy interaktív programok készítése a matematikaórákra. 
Matematikaoktatás megsegítésére oktatóanyagok készítése, és módszertanuk leírása. 

 
 
 
 
Halbritter András 

Az elsősegélynyújtás oktatása 
Magyarországon az emberek 10%-a tud vészhelyzetben 
újraéleszteni, míg Norvégiában ez az arány 80% feletti. 
Van mit tenni, és azt az iskolában és a 
pedagógusképzésben is el kell kezdeni. Egyébként az 
elsősegélynyújtás oktatása kifejezetten élménygazdag 
és érdekes mind a diákoknak, mind pedig a 
módszertanban is fejleszteni, fejlődni kívánó 
pedagógusnak. Kutatási irányok: elsősegélynyújtási 
oktatási módszerek fejlesztése, hatékonyságának 
mérése. Elsősegélyníújrrtás hóségnapokon. Különösen 
ajánlott színjátsszókörös v. drámapedagógiai gyakorlattal 
rendelkezőknek! Több hallgató által felvehető téma.  
 
 
 
 
 

Az iskolakertek története 
Magyarország nagy hagyományokkal rendelkezik az iskolakerti oktatásban, ami 
majdnem 100 éven át kötelező is volt. Nem kell mindent újra kitalálnunk vagy 
külföldről átvennünk: adva van a szerves fejlődés lehetősége, lelkesítő 
teljesítményű tanító-elődők nyomán. Kutatási irányok: iskolakert a győri 
tanítóképzésben, iskolakert tantervekben és oktatási rendeletekben, egy adott 
iskolában, ahol ma is működik - levéltári és könyvtári források, régi 
iskolaiértesítők alapján. Elsősorban azoknak ajánlom, akiket érdekel az iskolakert, 
és azt történetiségében szeretnék megérteni, illetve érdeklődnek a 
gyermeknevelés múltjának rejtőzködő kincsei iránt. Több hallgató által felvehető 
téma. 
 



 
Iskolakert (kialakítása v. módszerek, v. szakkönyv fordítása és kipróbálása, konyhai szakkör, stb) 
Világszerte egyre több iskola, óvoda fordul az 
iskolakerti oktatás sokféle lehetősége felé. 
Magyaországon mi vagyunk az iskolakert-hálózat 
egyik működtetője. E téma keretében lehet 
foglalkozni iskolakertek kialakításával és 
működtetésével, iskolakerti és tankonyhai 
foglalkozási módszerek élménypedagógiai 
módszerekkel történő fejlesztésével, a hazai hálózat 
vagy külföldi példák elemzésével. Több hallgató által 
felvehető téma. 
 
 
 
 
 
Ökoiskolák; iskolák zöldítése, környezetbarát működése; környezetvédelmi vetélkedők, versenyek, 
fenntarthatósági témahét 
Magyarországon - külföldi párhuzamok mentén - az 
ökoiskolai rendszer segíti az iskolákat abban, hogy a 
környzet-tudatosság működésük minél több 
területén megjelenjen. Gyakorló iskolánk is 
ökoiskola, hallgatóinkkal pedig rendszeresen segítünk 
különbözőiskolák vetélkedőinek szervezésében. E 
területek kutatása, fejlesztése több hallgató által is 
felvehető téma. 
 
 
 
 
 
 
Szemléltető és kísérleti eszközök fejlesztése (pl. PET-palackokból) 
"Hiszem, ha látom!" - a gyerekek megfogható, körben megszemlélhető 
eszközökkel jobban tanulnak, mint csupán képekről, szövegből. Ilyeneket nem 
csak vásárolni lehet, hanem otthoni tárgyakból, anyagokból készíteni is: ez 
nemcsak olcsóbb, de azt is üzeni, hogy a Természet törvényei a mi 
világunkban is működnek, nemcsak a szertárban, tanteremben. Kreatív, 
barkácsoló hallgatóknak ajánljuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kültéri tanulás az iskolaudvaron, avagy szabadtéri tanterem 
Az iskolaudvar több, mint szaladgálásra, a gőz kieresztésére alkalmas holttér. A külső környezet a 
maga összetettségével, ingereivel, természetességével hatékony és élvezetes tanulási lehetőségeket 
kínál. Derítsük fel ezeket, hajrá!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reider József 
 
 
Interaktív tábla alkalmazása az oktatásban. 
Ma már Magyarországon a legkisebb iskolában is található interaktív 
tábla. Nem biztos azonban, hogy mindenütt jól használják. A 
szakdolgozat célja, hogy feldolgozza milyen lehetőségeket rejt az 
interaktív tábla, és hogyan lehet beépíteni az oktatásba. 
 
 
 
Digitális tananyag készítése. Egy tetszőlegesen választott témakör feldolgozása a modern IKT 
eszközök adta lehetőségek felhasználásával. 
A cél modern, online, ingyenes programok felkutatása, megismerése, és ezek segítségével digitális 
tartalmak, tananyagok, tesztek készítése egy tetszőlegesen választott témához. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Imagine Logo (teknőc grafika) oktatása alsó tagozaton. 



Az Imagine Logo keretrendszer ismertetése, hogyan lehet az alsó tagozaton érdekessé, vonzóvá 
tenni a teknőc grafika oktatását. 
 

 
 
A LOGO nyelv lehetőségeinek kiaknázása szakköri munka keretein belül. 
A LOGO nyelv lehetőségei, egy szakkör felépítése, úgy, hogy a gyerekek képesek legyenek 3. és 4. 
osztályos versenyfaladatok megoldására. 
 

 
  
 
 
 
 
Egyszerű természettudományos kísérletek 
gyűjtése, eszközök készítése, és ezek beillesztése a 
környezetismeret oktatásába. 
A cél egy olyan ter 
mészettudományos kísérletbank létrehozása, ahol a 
kísérletek egyszerűek, látványosak, könnyen 
megvalósíthatóak, kevés eszközt igényelnek. Ezen 
kísérletek témakörök szerinti osztályozása, és 
kapcsolódása a környezetismeret oktatáshoz. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Pápai Bernadett 



 
Környezetvédelemre, környezeti nevelésre vonatkozó szabadon választott téma feldolgozása 
A hallgató által választott környezetvédelmi téma egyedi feldolgozása. 
 

 
 
Tematikus túrák egy hazai nemzeti parkban, kapcsolódó oktatási lehetőségek, földrajzi 
vonatkozások 
Bármely választott magyar nemzeti parkkal kapcsolatos oktatási lehetőségek: tanösvények, látnivalók 

 
 
Magyar világörökség bemutatása, és az ehhez kapcsolódó oktatási lehetőségek 
Bármely szabadon választott magyar világörökségi térség egyedi bemutatása a kapcsolódó oktatási 
lehetőségekkel. 

 
"Ökoiskolába(n) jártam"... egy ökoiskola bemutatása 
Bármely ökoiskola bemutatása a kezdetek, programok, környezeti nevelés. 



  

 
 
 
A tanulmányi séták, kirándulások helye, 
szerepe, jelentősége az oktatásban 
 
Tematikus túrák, tanösvények, iskolán kívüli 
környezeti nevelés. 
 
 
 
 
Magyarország megismerése: kevésbé ismert helyi jelentőségű természeti értékek bemutatása 
A hallgató által választott kevésbé ismert földrajzi, természeti érték, környék bemutatása. 

 

Dr. Cseh Sándor  

 

Elemi statisztikai ismeretek tanítása meteorológiai 

megfigyelések feldolgozásával 

Tanulók által megfigyelt, mért meteorológiai adatok 

feldolgozása elemi statisztikai módszerekkel. 

 

Topológiai alapproblémák alsó tagozatos feldolgozása 

A kiválasztott topológiai problémák modellezése, megoldások keresése topológiai rendezéssel, 

összeszámlálással. 

 

Gráfelméleti alapproblémák alsó tagozatos feldolgozása 

A kiválasztott gráfelméleti problémák modellezése, esetek összeszámlálása 

 

Egyszerű stratégiai gyerekjátékok nyerő stratégiáinak keresése  

Módszerek a gyerekek által gyakran játszott játékok nyerő stratégiáinak keresésére 

 

Rácsgeometriai alapproblémák feldolgozása alsó tagozaton 

A szöges táblán, azaz a diszkrét síkon geometriai alapproblémák feldolgozása 

 

 



Egyéb természettudományi témák 

 

Dr. Szabó Péter (MÉK) 

 

Botanikus Kertek adta lehetőségek 

felhasználása a tanítói munkában  

 

 

 

 

 

Zoológiai Parkok adta lehetőségek felhasználása a tanítói munkában 

 

 

Tanulmányi kirándulások adta lehetőségek felhasználása a tanítói gyakorlatban 

 

Környezetismeret és agrárium 

 

A tudománytörténet szerepe a tanítói munkában  

 


